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La katolikoj estas fratoj ; ili ja 
apartenas al unu sola familio, kies 
Patro estas Dio mem kaj Patrino 
estas la sanktega Virgulino Mario,

La katolikoj estas kunbatalantoj ; 
ili ja  apartenas al unu sola armeo, 
kies ĉefestro estas la Papo.

Jen  du motivoj sufiĉe gravaj, por 
ke ili intime kunlaboradu al la 
unika celo de Katolikismo, t. e. al 
starigo de la Diregno.

Kaj nuntempe pli kaj pli efektive 
grupiĝas la katolikoj por kunlabor- 
ado nacia kaj internacia. Regno di- 
vidita pereos, diris la Majstro. Kaj 
unueco havigas forton, diras Ia sa£- 
ulo. Ĉie oni aŭdas pri grupigo de 
la katolikoj, precipe en la t. n. Ka- 
tolika Agado. Ĉie oni postulas la 
kunlaboradon de ĉiuj por Ia granda 
verko.

Se facila estas la laŭnacia grup-
lgo ue la Katoiikaj lortoj cele al 
unu aŭ alia speciala agado, mal- 
graŭ egoismo kaj ambicio de mult- 
aj, malfacila kontraŭe estas la in- 
ternacia grupigo kaj sekve la pli 
kaj pli dezirinda kunlaborado de Ia 
katolikoj.

Ekzistas ja tiel multnombraj kaj 
grandaj malhelpajoj!

Nuntempa herezo : naciismo certe 
estas granda baro al la frata kun- 
laborado de ĉiunaciaj katolikoj. Ŝo- 
vinismo semis kaj kulturas ja tiel 
multe da antaŭjuĝoj, tiel multe da 
miskomprenoj, tiel multe da anti- 
patioj de unu popolo al a lia !

Kaj malgraŭ la karitato de Kristo, 
kiu brulas en ĉiuj koroj de Liaj 
veraj disĉiploj, kaj malgraŭ la viv- 
hava pano, kiu nutras la animojn 
de ĉiuj Kristanoj, la katolikoj ofte 
kondutas unu al alia malamike.

Kiel do remeti amon meze de Ia 
tuta katolikaro, kiu estas tiel pro- 
funde apartigita per la naciaj limoj ?

Amo postulas konon. Kaj kono 
postulas komprenon. Sed kiama- 
niere kompreni unu la alian, se 
estas parolataj diversaj lingvoj ? 
Neniel. Ni ja opinias, ke la ĉefa 
baro al la internacia kunlaborado 
de la katolikoj ne estas — kiel ĝis 
nun dirite — ŝovinismo, sed la di- 
verseco kaj multeco de lingvoj. 
Lingva baro estas la nepre detru- 
ota baro. Kaj tuj malaperos la mal- 
bonaj efektoj de ftovinismo: antaŭ- 
juĝoj konsumiĝos kiel neĝo antaŭ 
la su n o ; miskomprenoj ne plu est- 
os, ĉar ĉiu vorto estos samsignifa ; 
antipatio ne plu ebla estos, ĉar unu 
povos intime koni la alian.

La katolika familio, kiu ampleks- 
as en sia sino ĉiujn homojn, bezon- 
as unu lingvon.

Certe diros kelkaj, kaj tiu lingvo

N IA  C E L O

La (niernacia Kuniaborailo le la KaioiiKoi
jam  ekzistas: ĝi estas la latina 
lingvo.

Ne, ni respondos. La okazintaĵoj 
montras, ke tiu lingvo ne konven- 
as por ludi tiun rolon de familia 
lingvo por la katolikoj. ĉ i  estas je 
la dispono de ili, jam de longe, kaj 
ĝi tute ne estas uzata cele al la 
internacia kunlaborado de la kato- 
likoj. Ni tute ne volas diskuti ĉi tie 
la kialor de tiu nekapableco de ia 
latina lingvo en internaciaj rilatoj. 
Car nia agado ne devas esti teoria, 
ĝi estos nur praktika. Kaj per faroj 
ni volas, m ntri la verecon tin 
Kion m lu j klarigos.

Se la latina lingvo estas tute for- 
mortinta kaj se ĝi verŝajne neniam 
reviviĝos malgraŭ la klopodoj de 
kelkaj ainikoj ĝiaj por redoni al ĝi 
vivkapablon, ekzistas alia lingvo,

Antaŭ ol la dekdu frapoj de noktmezo anoncas ĝian formalaperon, la malnova 
jaro 1930 transdonas al la nova ig3i la plej bonan talismanon : la krucon kiu spite 
de ĉio staras, dum ĉio en la mondo £anceligas.

kiu pli kaj pli efike sin montras 
kiel vere kapabla ludi rolon de in- 
ternacia lingvo kaj tiu estas ,a help- 
lingvo « Esperanto », elpensita jam 
antaŭ kvardek jaroj de D- o L. L. 
Zamenhof.

Ni ne volas ankaŭ ĉi tie diskuti 
pri la kvalitoj de tiu internacia lin- 
gvo. Ni volas nur, ke ĝi montru per 
la praktiko en tiu gazeto siajn ka- 
pablojn, por fariĝi la interracia lin- 
gvo de la katolika kunlabo ado in- 
ternacia.

Kaj tio ne estas utopio ! La mal-
Jjj I- .

jaroj uzas, kaj eĉ misuzas ’iun lin- 
gvon por siaj de ĉiuj sciataj celoj. 
Kial do la katolikoj siavice ne uz.os 
finfine tiun mirindan komprenilon 
por sia nepra kunlaborado inter- 
nacia ? Nur pro antaŭjuĝoj kontraŭ

la elpensitajo de Zam enhof: Estas 
lingvo uzata de fram asonoj; estas 
lingvo de komunistoj, de arnarĥiist- 
oj... Jes ja, ili ĉiumaniere uzas ĝin. 
Kaj kion signifas tio? Ĉu ili ne an- 
kaŭ uzas viajn proprajn naci-lingv- 
ojn, ĉu ankaŭ ili ne utilas la pres- 
arton, ĉiujn rimedojn de la mo- 
derna trafiko ? Ĉu do la katolikoj 
devas forlasi al siaj malamikoj la 
monopolon de ĉio en la mondo ? 
Ne ! Tute ne ! Kial do la katolikoj 
forlasos la monopolon de la inter- 
nacia lingvo al siaj malamikoj ? Tiu 
forlaso estus tiel stulta kiel la a lia !

Nia celo, eldonante tiun gazeton, 
estas do, meti praktike la inter- 
nacian lingvon « Esperanto » je la 
servo de la internacia agado de la 
katolikoj. Katolika Vivo estos ba,- 
daŭ frata ligilo inter ĉiuj katolikoj

inforinojn pri ĉio katolika sur la 
te ro ; ĝi konigos la katolikojn de 
unu lando al tiuj de alia nacio kaj 
montros ke ĉiuj batalas por la efek- 
tivigo de sama idealo. Gi kontraŭ- 
batalos la antaŭjuĝojn; ĝi alportos 
interkom prenon; ĝi naskos simpa- 
tion, amon inter la diversnaciaj ka- 
to liko j; ĝi kreos veran kaj utilan 
kunlaboradon inter ĉiuj.

Georges Ramboux, presbitero, 
dircktoro de Ktitoliku
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■  Kardinalo Pacelli, Stata sekretario, aendis 
je la nomo de Lia Papa MoSto al la episkopo 
tle Vannes (Francujo), siunon tle 5o.ooo fr. Ik. 
por la fanŭlioj de la Bretonaj liSkaptistoj, 
viktimoj de marventego.

■  En \Varszawa (Pollando) estas konstruata 
grandega domo por inultaj katolikaj organii- 
aĵoj, ekzemple: Landa Centroficejo kaj Ce- 
nerala Sekretariejo de la Katolika Agado, 
Katolika Presagentejo (KAP) kaj niultaj 
eparĥiaj institucioj. l.a konstruaĵo kostas 
3 inilionojn da zloty (ĉirkaŭ 9 milionojn tla 
francaj frankoj).

B La estintaj lernintoj de la Hispana Kolegio 
en Komo kaj la Hispana episkoparo kune 
kun kelkaj inembroj de la aristokrataro de- 
cidis starigi oniksan sarkolagon sur la tombo 
de Kardinalo Merry del Val, kiu estas en la 
Vatikanaj Grotoj. Kardinalo Merry del Val, 
origine Hispana, estis dum dek jaroj Atata 
sekretario de Papo Pio X -a; li mortis la 
26 februaro ig3o. Tial li estis entombigita en 
la Vatikanaj Grotoj, apud Pio X-a mem. 
VerSajne la inaŭguro de la funebra monu- 
mento okazos Paskon 193l.

■  La fama fortepianisto kaj profesoro de 
1’konservatorio en Baltimore, S-ro M. K. 
Oswald, decidis eniri la Societon de Jesuo. 
Lia edzino, kiu instruis en la sama konser- 
vatorio, turnis sin al la eklezia estraro kun 
peto akcepti Sin en karmelitan monaĥinejon. 
M. A. Oswald estas filo de fama brazila kom- 
ponisto.
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• Post la Balotoj en Pollando

Kiu venkis ?
La balotoj en Pollando, okazintaj dum no- 

vembro ig3o, donis al la registara partio 
B. B.W. R. (Bezpartyjny Blok Wspolprocv z 
Rzadem : Senpartia Bloko de Kunlaboro kun 
la Registaro; oni nomis ĝin ankaŭ Sanacja : 
Sanacio) la absolutan plimulton da inandatoj 
kaj en la Sejmo (249 mandatojn el 444) kaj 
en la Senato (72 mandatojn el 111). Sekve 
la registara partio fariĝis estro de la situacio 
kaj ekposedis plimulton necesan por decidi 
en gravaj politikaj problemoj. E1 la opoziciaj 
partioj tre fortiĝis la t. n. Nacia Demokratio 
(Narodowa Demokracja), kiu ricevis 64 man-

La nova palaco de i.a P ola P arlamento en W arszawa 
En la mcdaliono : S-ro Switalski, eks-ĉefininistro, prezidanto.

datojn (antaŭe 37) kaj estas laŭnombre la 
plej forta partio post la partio registara. 
Bazo por ĝi estas la centraj landoj de Pol- 
ujo, tiuj de okcidenta kaj meza Polujo, pre- 
cipe Pomorze, Poznan kaj la regiono de 
Lomza.

Granda malvenko 
de la maldekstraj partioj

"" T  . * i ‘ .  ■— A » . —
traj partioj, unuigitaj en la t. n. Centrolew- 
bloko, kiuj ricevis 77 mandatojn (antaŭe 161). 
Plej granda malvcnko atingis la socialistojn 
(P. P. S .: Polska Partja Socjalistyczna), kiuj 
ricevis el la 77 mandatoj 23 (antaŭe 63). Ĝoj- 
iga fakto, ke en la okcidenta kaj centra Pol- 
ujo la loĝantaro preskaŭ tute deturniĝis el 
siaj radikalaj gvidantoj. Ne forgesis ja la loĝ- 
antaro la arogantajn kontraŭekleziajn pro- 
ponojn, kiujn faris la socialista radikularo en 
la antaŭa Sejmo, postulante rompigon de la 
Konkordato, neniigon de la porekleziaj im- 
postoj, ŝanĝon de la edzecokodo, komunigon 
de la tombejoj, konstruon de krematorioj, ktp.

Malapero de naciaj malpllmuitoj

Plej multe da mandatoj perdis dum la 
lastaj balotoj la naciaj malplimultoj. La Ger- 
inanoj, kiuj okupadis en la antaŭa Sejmo 19 
lokojn, ricevis ĉi foje nur 5. En Pomorze 
(Pomeranio) la Germanoj ricevis neniun man- 
daton (antaŭe 3); per ĉi tio denove montr- 
iĝis la 100 % pola karaktero de tiu pola 
landparto, pri kiu la germanaj politikistoj 
tiom multe kriis kvavaŭ pri iu germana lando, 
nomante ĝin <1 koridoro ». La plej bonan res- 
pondon donis al ili Pomorze per la lastaj 
balotoj. Ankaŭ en Silezio perdis la Germanoj 
3 mandatojn, kaj en la vojevodlando de Poz- 
ndn 2 mandatojn. La mandatoj de la judoj 
malpliiĝis ĝis 7 (antaŭe l3), tiuj de la Ru- 
tenoj ĝis 21 (antaŭe t3).

La vizaĝo de la nova Sejmo kaj Senato 
Projekto pri ŝanĝo de la Konstitucio

I.a regado de la registara partio B.B.W.R. 
estas leĝe garantiita por 5 jaroj. Marŝalo Pil- 
sudski, la efektiva estro de tiu partio, atingis 
per la lastaj balotoj ĉion kion li atingi volis 
kaj oni atingi povis. De li dependas nun 
tute la armeaj kaj ekzekutivaj aŭtoritatoj, 
grandega estas lia influo en la tribuno kaj 
leĝdonantaj aŭtoritatoj. La parlamentan pli- 
multon, kiun li ĝis nun bezonis, li ankaŭ 
atingis kaj fariĝis preskaŭ 100%-a regnestro 
de Polujo. Sed tiom ampleksa estreco Sarĝ- 
as lin ankaŭ per despli multaj devoj kaj res- 
pondeco antaŭ Dio, Nacio kaj Historio. Kaj 
la historiaj spertoj montras, ke ne sufiĉas la 
nura kapableco teni la regnestrecon, sed 
nepre necesa estas ankaŭ la kapableco estri 
saĝe kaj juste...

El la katolika vidpunkto, la ĝisnuna agado 
de la registara partio B. B.W. R. ne donas

KATOLIKA VIVO

sufiĉajn garantiojn al la katolika Eklezio. 
Okazis ja, ke tiu ĉi partio voĉdonadis kon- 
traŭ la vidpunkto de la religio kaj Ekezio. 
Eĉ okazis kelkafoje, ke la registara partio 
dividiĝis je du diversaj partoj, kiuj voĉdon- 
adis reciproke unu kontraŭ la alia.

Depost la lastaj balotoj tiu afero espereble 
pliboniĝos pro tio, ĉar la multaj katolikaj 
riprezentarrtoj, kiuj eniris la registaran par- 
tion, sukcesos eble vanigi ĉiajn similajn klo- 
podojn tlanke de la radikaluloj kaj socialistoj 
celantaj malheligi la atmosferon de la kato- 
lika vivo en Polujo. Kaj pro la granda mal- 
venko de la maldekstraj partioj oni povas 
esperi, ke la nuna politika agado en Polujo

estos tre nioderigita. Ĉi tiu demando estas 
despli grava, ĉar la ĉefa punkto en la nova 
politika periodo estos organisma problemo, 
ŝanĝo de la Konstitucio. Oni intencas antaŭ 
ĉio bazi la agadon de la ĉefaj ŝtataŭtoritat- 
oj : Prezidanto, Registaro kaj Sejrno, sur 
novaj principoj de kunlaboro kaj divido de 
la funkcioj.

Sed, en la konstituc ia  p rob lem o estos an-

punkto devas resti konservitaj. La atako 
estos direktata precrpe kontraŭ la religia 
karaktero de la Pola Konstitucio. Jam kelke 
da semajnoj antaŭ la balotoj komuniko de 
protestantoj en Polujo ekatakis unu el la 
artikoloj de 1’ Konstitucio, laŭ kiu la ĵurfor- 
mulo de I' Prezidanto de la Pola Respubliko 
konformiĝas kun la katolikaj postuloj kaj laŭ 
kiu la Prezidanto ĵuras en preĝejo. Laŭ la 
protestanta komuniko, tiu ĉi artikolo estas 
kontraŭa al la aferoj de alikredanoj en Pol- 
ujo, kiuj neniant povas esperi, ke ilies ripre- 
zentanto fariĝos Prezidanto de Polujo.

La aŭtoroj de tiu komuniko certe ne kon- 
sideras la fakton, ke la plimulto de la pola 
loĝantaro estas katolika ; ke sekve por la 
katolika Polujo estas natura garantio, ke la 
reganto apartenu al la sama konfesio kiel la 
plimulto de la loĝantaro. Tamen, la faratan 
atakon oni ne povas malatenti. Oni devas 
niemori, ke certaj faktoroj jam sukcesis « re- 
formi » la tribulanan ĵuron en spirito de 
interkonfesiaj postulatoj. Oni ankaŭ ne for- 
gesis, kioin da polemikoj okazis siateinpe 
pri tiu artikolo de la Konstitucio, laŭ kiu la 
katolika Eklezio estas la unua inter la egal- 
rajtaj konfesioj. Eurioze atakata estis ankaŭ 
la rajto eduki la infanojn en la gepatra kredo. 
Se la atako estus tiam sukcesinta, la pola 
junularo estus edukata sendie, samkiel okazis 
en Sovetrusujo aŭ en la najbara Ĉehoslovak- 
ujo.

La Pola Konstitucio enhavas aron da prin- 
cipoj, kiuj el la katolika vidpunkto devos 
esti nepre konservitaj. Devas iliu defendi la 
dekstraj partioj, antaŭ ĉio la registara partio 
B. B.W. R., kiu havas preskaŭ la kvalifikan 
plimulton (precipe en ia Senato) necesan por 
ŝanĝi la Konstitucion, Sed grava manko de 
la registara partio estas ĝia neunueca kon- 
sisto. Troviĝas ja en ĝi riprezentantoj de di- 
versaj politikaj pensoj, de la moderigita radi- 
kalismo ĝis konservatisino, riprezentantoj de 
diversaj kontesioj kaj naciecoj. Apartenas al 
ĝi i. a, la protestanta Senatano L. Evert, unu 
el tiuj kiuj estas jam depost longe atakantaj 
la konfesan ĵurformulon de la Prezidanto. 
Krome, oni vidas en la registara partio an- 
kaŭ riprezentantojn de la liberala inteligent- 
ularo, precipe tiujn el la unuiĝo Z. N. S. P. 
(Unuiĝo de Popollernejaj Instruistoj), kies 
gvidantoj alcelas la sendian edukadon de la 
pola junularo.

Pro tiu grava manko en ĝia politika kon- 
sisto, la registara partio devos serĉi por si

KuiluFŭalaio en Jugosiavujo
La Pola Kato/ika Presagenttjo K A P  

skribas jenon :
En Jugoslavujo furiozas akra kulturbatalo, 

okazigata pere de ĉiuj rimedoj kontraŭ la 
katolika Eklezio. La eksterlando scias pri tio 
malmulte, ĉar la cenzuro, kiu konfiskas eĉ 
privatajn leterojn, neniigas ĉiajn sciigojn 
destinitajn por la aliaj landoj. Ki8l .ĉie, tiel 
ankaŭ en Jugoslavujo la tereno d^Ia batalo 
estas la lernejo. Sekvante ia francan ekzem- 
plon, la jugoslava registaro alcelas neŭtralan 
lernejon, ŝtat-lernejon inalamikan al la reli- 
gio. La « plibonigita » lernejleĝo de julio I93o 
tute dependigis la akceptadon de instruistoj 
al la katolikaj lernejoj de 1’ bona volo de la 
ministeriaj aŭtoritatoj. A1 katolikaj vilaĝoj 
oni sendas ortodoksajn serbajn instruistojn, 
kaj la katolikajn instruistojn oni lokigas en 
distriktojn ortodoksajn. Inspektoroj estas en 
katolikaj privatlernejoj preskaŭ senescepte 
ortodoksaj Serboj. Senfine oni povus citadi 
la ĉikanojn kontraŭ la katolika lernejaro.

La katolika gazetaro estas cenzurata plej 
detale kaj ne rajtas sin defendi kontraŭ la 
atakoj flanke de aliaj gazetoj kontraŭ la ka- 
tolika Eklezio kaj la Papo.

La kulturbatalo estas aranĝata de la serba 
framasonaro. La prezidanto de la ministroj, 
Zivkoviĉ, estas framasono de plialta rango.

A ntoni T roszvnski.

■ En Chicago loĝas, laŭ lasta statistiko, 
636.000 Poloj. La polaj infanoj estas instru- 
ataj en 56 parohaj lernejoj kaj 3 lernejoj 
superaj.

■  Kardinalo Verdier, ĉefepiskopo de Parizo, 
iris Romon por preni posedon de sia titol- 
preĝejo Sankta-Balbino. La ceremonio solene 
okazis, dimanĉon 7 decembro. La Papo tri- 
foje akceptis en aŭdienco la ĉefepiskopon de 
Parizo kaj parolis kun li pri la organizo de 
la Katolika Agado en Francujo.

■  La strikuloj bruligis en Gijdn (Hispanujo), 
la l5  decembro, la preĝejon de la Plejsankta- 
Koro de Jesuo. La restaĵo estasj tute ruin-

■ En Ziguincher, la ĉefa urbo de Senegalio, 
estis ĵus malfermita katolika lernejo por 
knaboj. Ĝia kvar klasoj enkalkulas 160 lern- 
antojn, kaj tuj post kiam estos sufiĉe da ins- 
truistoj oni povos ricevi 3oo kuabojn. Tiuj 
ciferoj montras kiom necesa estis tia insti- 
tucio en tiu lando. Knaboj venas eĉ el la 
Portugala Gvineo. La Patroj de la Sankta- 
Spirito, kiuj gvidas tiun lernejon, esperas tia- 
maniere disvastigi la kristanan idealon.

■  Oni festis la centjaron de sankta Aŭgus- 
teno ankaŭ en Japanujo. Lasttempe en la 
vikariejo de Sapporo, kiu kalkulas 1.967 ka- 
tolikojn el 2.600.000 loĝantoj, okazis parol- 
adojn faritajn de profesoroj universitataj ; 
ilin ĉeestis multaj personoj, ne nur katolikaj 
sed ankaŭ paganaj. La radio-posteno de Sap- 
poro dissendis paroladon de Profesoro Ugo- 
lin Noll, Jezuito, el la Universitato de Tokio, 
pri sankta Aŭgusteno kaj lia patrino sankta 
Moniko.

■  De post Kristnasko ig3o, en la Vatikana 
Urbo estas eldonata dusemajua gazeto L’l!us- 
trazione Vaticana.

aliancanojn en la opoziciaj dekstraj partioj, 
precipe en la tre fortigita Nacia Demokratio 
(Narodowa Demokracja), kiu ja posedas nun 
64 mandatojn. La aliaj dekstraj partioj, kiuj 
pro sia opozicio aliĝis dum la balotoj al la 
maldekstra Centrolew-bloko, estas la Krist- 
ana Demokratio (Chrzescijanska Demokracja) 
kun 14 inandatoj, Piast kun l5  mandatoj kaj 
Nacia Laborista Partio (Narodowa Partja 
Robotnicza) kun 8 mandatoj. Oni povas es- 
peri, ke en konvena momento ĉi tiuj opo- 
ziciaj partioj forlasos sian opozician postenon 
kaj konsentos kunlabori kun la registata 
partio B. B.W. R. en la ŝanĝo de la Konsti- 
tucio, por kune defendi la religiajn funda- 
mentojn de la Pola Konstitucio kaj venki en 
la batalo kontraŭ la antireligiaj tendencoj 
de la maldekstraj partioj.

La pollanda katolikaro, kiu jam tiom ofte 
montris sian grandan atentecon en similaj 
danĝeraj atakoj, kiu al la atakoj de la mal- 
dekstraj partioj kontraŭ la edzeca Sakra- 
rnento respondis per miloj da protestaj sub- 
skriboj, — ĝi estos atente observanta ĉiajn 
farojn en la reforino de la Konstitucio.

A ntoni T roszvnski.

4 Januaro 1931

(18-25 Januaro)

« Uniim Ovile et unus Pastor : Unu Ŝaf- 
ejo kaj unu Paŝtisto. » Jen la devizo, kiu 
direktas la agadon internacian de la katolik- 
aj unŭiĝemuloj.

Tial ni plenkonfide petas vian atenton pri 
la Internacia Preĝsemajno, kiu daŭros de la 
18 januaro (festo de la Seĝo de Petro) ĝis 
la 25 de tiu monato (festo de la Konverto 
de Paŭlo).

La celo de ĉi-tiu preĝagado estas: pet- 
preĝi Dion por la Unueco de la Eklezio.

La ideo mem venis de la anglikana pastro 
J. Paul Francis (1908). Nelonge post la re- 
veno de ĉi-tiu pastro al la Katolika Eklezio 
OSfOD)» la Preĝsemajno akiris la aprobon kaj 
la benon de Papo Pio X-a.

Per aparta brevo Papo Benedikto XV-a 
donis en 1916 al ĉiuj partoprenantoj plenan 
indulgencon, kiun oni povas ricevi sub la 
ordinaraj kondiĉoj, preĝante la jenan pre- 
skribitan preĝon :

z Antifono (Johano 17, 2 l)  : Por ke ĉiuj estu 
unu, same kiel Vi, Patro, en Mi kaj Mi en 
Vi, ke ankaŭ ili estu unu en Ni, per kio la 
mondo kredu, ke Vi sendis Min,

v/. Mi diras vin : Vi estas Petro (t. e. roko). 
r/. Kaj sur ĉi-tiu roko mi konstruos mian

Eklezion.
N i frreĝu :
Sinjoro Jesu-Kristo, kiu diris al viaj Apos- 

toloj : « la pacon Mi lasas al vi, mian pacon 
Mi donas al vi », ne atentu al miaj pekoj, sed 
al la kredo de via Eklezio kaj laŭ via volo 
grace donu al ĝi pacon kaj unuecon. Kiu 
vivas kaj regas, Dio en ĉiuj jarcentoj de la 
jarcentoj. Amen.

La sekvantaj intencoj estas rekomenditaj 
por ĉiu tago de la semajno :

18 Jan. — La.reveno de ĉiuj erarantoj 
al la ununura Ŝafejo de Petro.

19 Jan. — La reveno de la Orientaj Kon- 
fesioj al la Katolika Unueco.

20 Jan. — La reveno de la Luter-anoj kaj 
de la aliaj Protestantoj en Eŭropo al la Ka- 
tolika Eklezio.

21 Jan. — La reveno kaj la submetiĝo de 
la Anglikanoj sub la aŭtoritaton de la 
Sankta Patro.

riko unuiĝu en la kredo kaj submetiĝu al la 
Vikario de Kristo.

23 Jan. — La daŭronta konverto de la 
m alvirtaj Katolikoj kaj de la apostatoj.

24 Jan. — La konverto de Ia Judaro.
25 Jan. — La konverto de la Idolanaro.

Ni konfidas. ke niaj legantoj fervore par- 
toprenos en ĉi-tiu preĝagado, ut omnes unum 
sint.

J ac. Kaart.
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U nua nacia kato lika F ilnikongreso 
en Hago

La katolika filmcenzuro en Nederlando

En Katolikisnio kuŝas grandega 
kvanto da filinmaterialo, sed vi 
ne sciis uzi ĝin.

Eisenstbin.

Estas superflue ĉi tie ankoraŭ ree detaligi 
la funestan influon, kiu eliras el la hodiaŭa 
filmaro. Ni certe ne trograndigas, kiam ni 
taksas pli ol naŭdek procento de la filmoj 
senmorala.

Vere katolika filmarto, precipe de arta 
vidpunkto ankoraŭ apartenas al la utopioj, 
dum la rusa filmaro (esence soveta propa- 
gandilo) atingis artan gradon, kiu verdire ne 
nur meritas la atenton, sed eĉ superas en 
ĉiuj rilatoj la Usonajn filmaĉojn, kies tasko 
nur cstas servo al la malaltaj instinktoj kaj 
sensaciemo de la pabliko; kaj plenigo de la 
monujo de la grandaj filmsecietoj kaj teatro- 
posedantoj.

Por almenaŭ havigi al la katolikoj fidind- 
ajn informojn en Nederlando laboras la Ka- 
tolika Film-Centrejo (K. F. C.), kies tasko 
estas cenzurigi de morala vidpunkto. La cen- 
tra cenzurkomisio de la K. F. C. donas al la 
gvidantoj de Ia lokaj komisioj antaŭavizon, 
kiu povas esti: aprobinda, duba, malaprob- 
inda. La cenzurigo okazas de du personoj, 
kiuj donas ilian opinion: aprobita, malaprob- 
ita, aprobita sub rezervo. La aprobitaj fdmoj 
ricevas blankan karton por la al la K. F. C. 
aligitaj kontoroj. ĉ is  nun 5o filmteatroj star- 
as sub kontrolo de la K. F. C. kaj akceptis 
la devon ne prezenti malaprobitajn filmojn.

Je la 10 decembro ig3o en Hago okazis la 
unua nacia katolika fiimkongreso, kie oni 
priparolis ĉi subajn du konkludojn :

I. Kunlaborado de la katolikoj sur la te- 
reno de la filmo estas necesa.

II. Tiu ĝenerala kunlaborado nur povas 
realiĝi per morala kaj financa subteno de la 
K. F. C.

Ĉar la K. F. C. ĝis nun per la cenzurigo 
nur faris negativan laboron, diversaj parol- 
antoj instigis al kaj parolis pri la pozitiva 
laboro, nome : la kreado de artaj filmoj kun 
katolika moralo kaj sento, sen ke oni ricevu 
sentemajn fuSajojn, de kiuj ni jam kelkfoje 
vidis bedaŭrindajn ekzemplojn. I. a. pri tio 
parolis S-ro Domburgh, el Amsterdam, kiel 
fdmcenzunsto en ina lando, pli bone konata 
sub Ia pseŭdonimo « Close Up », dum Fastro 
Hyacinth Hermans, O. P., transportis la kon- 
kludojn, kiuj estis priparolataj kaj akceptataj 
dum la internaciaj katolikaj filmkongresoj. 
La pozitiva laboro tamen bezonas fortan 
financan subtenon.

Kvankam la rezultatoj de tiu ĉi kongreso 
certe estas nur modestaj, estas tamen ĝojig- 
inda fakto ke la intereso por kaj la btzono 
al pozitiva laboro sur tiu ĉi tereno estas 
noteblaj, dum la negativa (la cenzurigo) 
montriĝis ĉe la K. F. C. en bonaj manoj. A1 
la katolika filmo ankoraŭ tiom multego 
mankas, ke unu tago de priparolado certe 
ne sufiĉas.

Estas en tiu ĉi rilato ankoraŭ sciiginda, 
kion ni povas informi pri la unua simptomo 
de arta katolika filmarto en nia lando nome: 
la filmo pri la katolika tuberkulozoj-flegado 
en Ia sanatorio « Berg en Bosch », kiun la 
juna kineasto Jan Hin ĵus finpretigis.

« Close-Up » skribis pri la fino de tiu ĉi 
filmo :

« Jen li (Jan Hin) vidigas mallonge kaj 
absolute Ia internon de la kapelo kun preĝ- 
antaj monahinoj kaj flegitoj, kiuj suprenvid- 
as al la Ĉioplejsankta, kun kio la pastro 
benas. Jen monahino faras tuj antaŭ la lenso 
krucsignon, kiu restas malproksima de su- 
kera dolĉeco kaj pli multe signifas ol ĉiu 
kvazaŭa virtecpretendo de du Teresioj kune 
(celitaj estas la du filmoj pri sankta Teresio). 
Per tiu ĉi fino, kiu sugestigas la Dikonfidon 
kiel plej superan helpon post la genia scienco 
kaj la bonfara amo al la proksimuloj — du 
ĉefpunktoj de la sanatorio — tiu ĉi filmo 
staras sur pli alta plano kiel ĝenerale doku- 
menta filmo staras. Kaj tion ĉi mi precipe 
trovas la grandan meriton de la filmo: la 
granda ideo, kiu ŝvebas malantaŭ la videbla 
subjekto, sin levas kiel sugestio el la filmo. »

E1 kio oni ne devas konkludi ke tiu ĉi 
filmo jam estas majstroverko, sed la ko- 
menco, la bona komenco ekzistas.

J. H. VVesten.

■  La en Brooklin eldonata katolika gazeto 
The Tablet atentigas, ke la reeldonita fama 
« Eucvclopedia Britanica » montriĝas per dika, 
vulgara nekono de la katolikaj instruoj, kaj 
enhavas multajn falsajn dirojn pri la Eklezio, 
mirakloj, dogmoj, Jezuitoj, ktp.
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LETERO EL MALAKAR (SUD - HlNDUJOj

PRI hfl KOK VERTIĜO DE DU JflROBfl J  EPISROPO J
La gazetara j inform-agentejoj en oktobro 

tg ĵo  disvastigis tra la tuta mondo la sciigo 
frri konvertiĝo a l Katolikismo de du Jakobaj 
episkopoj. De nia koresfrondanto en Mala- 
bar (Sud-Hindujo) ni ricevis jenajn sciigojn 
p ri tiu okazintajo grava fror la plua kresk- 
ado de /a katolika religio m eze de /a 
Jakobanoj.

Dio ekkompatis la bonvolulojn, kiuj al Li 
preĝis pri verlumo kaj konvertiga graco. 
Inter tiuj bonvoluloj estis precipe Msro Iva- 
nios, metropolito de la Betani-kongregacio 
de Jakobaj monahoj, kaj Msro Teofiles, lia 
help-episkopo kaj disĉiplo.

Antaŭ kelka tempo iuj katolikaj gazetoj 
en Hindujo jam rimarkigis, ke la Betani- 
monahoj, kiel la iamaj anglaj monahoj de 
Caldey, ekmontris evidentajn signojn por 
eniri la katolikan Eklezion kaj sin submeti 
je la aŭtoritato de Lia Papa MoSto, kiun la 
Jakobanoj honoras per la titolo : ĉefpatriarko, 
sed pri kies aŭtoritaton ili neniel zorgas.

La popoidiro realiĝis la 20 septembro ig3o, 
kiam la konvertiĝintaj episkopoj faris sian 
Kredodeklaron publike kaj solene antaŭ Lia 
Episkopa Moŝton de Koilon, D-ro Benziger 
kaj du aliaj katolikaj episkopoj, en la kate- 
dralo.

Ju pli la katolikoj ĝojas, des pli la Jakob- 
herezuloj malŝatas ilian prosperiĝon kaj kon- 
vertiĝon. Kiel ja ili povus trankvilaj esti.

La amiiaŭ J akobaj rpiskopoj lasttempe konvertiĝintaj al Katolikismo 
ĉefepiskopo Mar Ivanios — EpisUopo Mar Teofites

Neniel ! Ĝar Lia Ĉefepiskopa Moŝto Mar Iva- 
nios estis la koro de la Jakoba Eldezio. 
Kelkaj gazet-korespondantoj vizitis la metro- 
politon. Sed ili sukcesis nenion ekscii de li 
escepte iniresprimajn vortojn pri Ia bonega 
organizado de la katolika Eklezio kaj la 
mizera situacio skisma, sendisciplina, aŭto- 
ritat-malobeema ekster ĝi. Li sperte konstatis 
tion verŝajne dum li estis aranĝinta sian 
konvertiĝon kun la Sankta-Seĝo, eble pere 
de Msro Benziger.

Dimanĉon 24 aŭgusto 193o, Msro Mar 
Teofiles, help-episkopo de la metropolito, kaj 
la plimulto de la Betani-monaharo, publike 
dum la sankta Meso, anoncis sian decidon 
eniri Ia katolikan Eklezion kaj forlasi la 
Jakob-herezon al la multnombraj fideluloj 
venintaj el ĉiuj partoj de Suda Iravankoro, 
Post la sankta Meso okazis publika kunvcno, 
dum kiu la metropolito mem detale klarigis 
kianianiere li devis forlasi la Jakob-herezon 
kaj fariĝi katoliko; en tiu grava agado lin 
gvidis nur konsciencaj diroj kaj pensoj pri 
lia propra anim-savo. Post tiu konvertiĝo- 
anonco fermita estis la Betani-monahejo. 
La metropolito, lia help-episkopo kaj la 
monahoj foriris por ekokupi alian domon 
malriĉan en Thiruvilla. La foriro de la kon- 
vertiĝintoj estis tre malĝoja. Oni ja adiaŭis 
al amikoj, konatuloj, eĉ al propraj domoj 
monahaj kaj preĝejoj. Ili efektive fariĝis

malriĉaj. Ĉion ili fordonis poe aĉeti la mar- 
garenon pri kiu estas parolite en la Evangelio. 
Ekzistas rnultaj institucioj kaj preĝejoj en 
Suda Travankoro, apartenantaj al la Betani- 
monahoj. Post la konvertiĝo de la metropo- 
lito, tre malmultaj Betani-monahoj restas 
Jakobanoj. La disĉiploj de Msro lvanios sia- 
vice faris sian Kreddekiaron antaŭ sia metro- 
polito tiam katolika.

Lia Ĉefepiskopa Moŝto Mar Ivanios verdire 
estas la plej granda reformanto de la Jakoba 
Eklezio en Malabar dum la kvar jarcentoj 
de ĝia ekzistado tie. Jam estis famaj gvid- 
antoj Jakobaj, kiel Mar Josefo Denis, Mar 
Tomaso, Mar Denis Vl-a, kiu ege penadis 
por reunuiĝo kun la katolika Eklezio, kaj 
aliaj. Sed neniu montris iam tiom da religia 
fervoro kaj pieco al antikvaj ritoj kaj tradi- 
ciaj doktrinoj kiel Mar Ivanios. Jakobismo 
jam estis miksita kun protestantaj doktrinoj 
de tempo al tem po; mahnultaj religianoj 
vizitis la preĝejojn; la sakramentoj oni ne 
zorgis tute; la fastoj kaj festoj estas rigard- 
itaj kiel superstiĉaĵoj antikotempaj. La epis- 
kopoj kaj gvidantoj sin okupis ĉefe pri intern- 
aj disputoj kaj civilaj apelaeioj ĉe registara 
juĝejo. Sekve la spiritan vivon de la kred- 
antaro oni ne prizorgis. Mar Ivanios, preskaŭ 
antaŭ 20 jaroj konita sub la nomo de Pastro 
P. T. Givargis, lernejestro ĉe la Supera 
Seminario, multe bedaŭris la aferstaton, kaj

fordoninte sian postenon, li sin okupadis pri 
la teologiaj studoj, por ke li perfekte zorgu 
pri la plibonigo spirita de siaj Jakobaj 
Eklezianoj.

En Kalkuto, Pastro P. T. Givargis inter- 
rilatis kun protestantoj, kiuj kredis je sep 
sakramentoj kaj je neceso de unu Eklezio.

Kelkaj junuloj grupiĝis ĉe Pastro Givargis 
kaj akceptis lian religian spiriton. Baldaŭ li 
malfermis religian domon en Betanio. Ankaŭ 
monaĥinejon li malfermis. Ili edukis gein- 
fanojn kaj zorgis pri georfoj. La gemonahoj 
vivtenis laŭ tre severa regularo pli malpli 
simila al katolika regularo monaha. Ilia viv- 
rimedoj estis precipe almozpeto kaj mal- 
granda kampproduktaĵo. Ili ankaŭ ricevis 
malgrandan monapogon por la subteno de 
la georfoj kaj de kelkaj lernejoj.

Mar Ivanios, metropolit-fondinto de Beta- 
nio, verkis liturgiajn librojn, tradukis himn- 
ojn kaj preĝojn. Li ankaŭ majstre verkis 
doktrinajn librojn. Preĝejoj, kun enloĝantaj 
monahpastroj por zorgi pri la spiritaj bezon- 
oj de la kredantaro, estis de li starigitaj en 
multaj lokoj.

Eĉ meze de ĉi tiuj bonfaradoj spiritaj, al 
Mar Ivanios mankis la vera animpaco. De 
tago al tago kreskis en lia konscienco dubo 
pri sia situacio en la Jakobhereza Eklezio 
kaj iine li deziris unuiĝi al la katolika Eklezio. 
Pri tio li korespondis kun Rorao dum kelkuj
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Moderna trafiko 
je la servo de la Misioj

Certe oni jam konas la de Pastro Paul 
Schulte fondita Laborsocieto por la misia 
trafiko ( Missionsverkehrs - Arbeitsgemeins- 
cliaft) MIVA, kies sidejo estas en Koln (Ger-

P astro P avl S chultb 
fpndinto de la MIVA

manujo). De post ĝia fondiĝo, kiu datumas 
de 1927, la dirita societo pli kaj pli progresis, 
dank' al Iinanca apogo de multaj germanaj 
riĉuloj.

Per la raporto de Pastro Schulte prezent- 
ita al la lasta ĝenerala kunsido, oni povas 
ekcii iom pri la agado de tiu kurioza misi- 
societo, kies celo estas meti la modernan 
trafikon je la servo de la misioj. La rezul- 
tatoj jam tralitaj estas tute kontentigaj kaj 
esperplenaj.

En 1929, la MIVA povis sendi aŭtomobilojn 
al Msro Cjura, en Durazzo, kiu laboras por 
la konvertoj de mahometanoj en Albanio, al 
misiistoj de la Plejsankta Koro en Sud- 
Orienta Alriko, al Msro Jarre, franciskana 
episkopo en Tsinan-fu, Hinujo.

Kvar ŝarĝaŭtomobiloj estis aĉetitaj por la 
katolika propagando germana : du por la 
ĉefepiskopejo de Paderborn kaj du por la 
episkopejoj de Osnahruck kaj Meissen. Kvina 
ŝarĝaŭtomobilo estis donacita al grava orga- 
nizajo katolika en Germanujo, laŭ la deziro 
de la donacinto.

Aŭtomobila boato « Pio X-n » estis dnnac- 
ita al nnsio en~ĈenTrn Alnko (Okatvungo) 
kaj Sipmotoro al apostoln prefekto, Pastro 
Dubara, en Sudu Ameriko.

Dank'al apoko de la MIVA, Pastro Toujes 
sukcesis fariĝi llugmaŝinpiloto. Li cstas des- 
tinata por insuloj en la Paca Oceano.

Krome, pere de la MIVA aĉetoj de Sarĝ- 
aŭtomobiloj kaj motoroj estis avantaĝe fnritaj 
por diversaj misiejoj. Plie estas nun linance 
certigita transveturado per ter-, akv-, kaj 
aervojoj en la apostola vikariejo de Wind- 
hoek, en Afriko. 1’astro Schulte mem estis 
nun foririnta Afrikon por organizi la aviadan 
servon.

En 1929 In MIVA rikoltis inter tnisiaj amik- 
oj la sumon da tSo.ooo markoj. Jen elok- 
venta cifero, kiu evidente montras la grav- 
econ de tiu moderna misi-societo.

Jezuito, pnofesoro en ŝtnta universitato 
en Ĥinujo

R. P. Savio, Jezuito, lasttempe estis en- 
olicigita de la Iiina registaro kiel profesoro 
pri entomologio en la Universitaton de 
Woosung, apud Shangai. Antaŭe Pastro 
Savio estis direkto de la studoj en la Kolegio 
Sankta-lgnacio, Kancelerio de la Universitaro 
« Aŭroro » en Schangai kaj direktoro de la 
Muzeo por Natura llistorio en la sama urbo. 
Ano de la Entomologia Societo de Francujo, 
R. P. Savio jam rifuzis katedron al li pro- 
ponitan de la registaro de Nankin. (Agentejo 
« Fides »).

monatoj. Kaj la 20 septembro t̂ Ao Mar Iva- 
nios kune kun sia help-episkopo Teoiiles 
estis akceptitaj en la katolika Eklezio. La 
Sankta-Seĝo promesis al ln du episkopoj 
plenan jurisdikcion sur ilia kredantaro.

La konvertiĝo al Katolikismo de Msro Mar 
Ivanios estas gravega okazintajo en la religia 
historio de Malabar, ĉar li estas prelato 
havanta grandan inlluon, esperdonan estont- 
econ kaj ĉies altestimon. Lia ekzemplo sen- 
dube altiros multajn sincerajn Dio-tiniantnjn 
homojn al la vera kaj nura Eklezio de Kristo. 
La fervora preĝo de nia leguntaro havigu al 
ili la dian gracon tuj.

Henrv Josee, Karmelana /rresbitero.
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E L LA  VATJKANA URRO

Vizito de la Japana imperiestrido 
ai la Papo

4
La flapana Princo Nohubito Takamatsu 

‘ testis akceptita dimanĉon 7 decenibro, de
•Lia 1’apa Moŝto.

Militaj honoroj estis al li faritaj de duon- 
roto de papaj ĝendarnioj kaj de soldatoj de 
la palaca gvardio en la korto Sankta-Damaso, 
kie lin atendis Markizo Sacchetti, Msro Nar- 
done kaj ĉiuj ĉefaj aŭtoritatuloj de la papa 
kortego.

Msro Caccia-Dominioni, mastro de ĉambro, 
akceptis la princon ĉe la sojlo de la papa 
antaŭĉambro kaj enkondukis lin en la salono

La J apana Imperiestrido en i.a Vatikano

de la Troneto, kie jam ostis Lia Papa Moŝto.
La privata interparolado de la prirtco kun 

Pio XI-a daŭris horkvaronon. Ĉeestis Pastro 
Taguche, kiu deĵoris kiel interpretisto. La 
rilatoj inter la Sankta-Seĝo kaj la Japana 
kortcgo estas bonegaj kaj sekve oni kom-

.- preilas, kc la ja p a n a  prmco p u s ie  u in s siau  
kontenton pri la interparolado kun la Papo.

Laŭ la kutima ceremoniaro la princo 
prezentis sian sekvantaron al la Papo, kaj 
poste vizitis Kardinalon Pacelli, ŝtata sekre- 
tario, kiu siavice vizitis unu horon poste, je 
la noino de la Papo, la princon, kiu loĝis en 
Hotelo de Roino.

Papaj moneroj

La novaj Papaj moneroj cirkuliĝos komence 
de la nova jaro 1931 kaj ili estos akceptataj 
ne nur en la Vatikana Urbo sed ankaŭ en 
tuta Italujo.

Laŭ konvencio subsliribita, la 2 aŭgusto tg3o, 
de Komandanto Seraiini, guberniestro de la 
Vatikana Urbo, kaj de S-ro Mosconi, Financa 
ministro de Italujo, la Vatikano povos utiligi 
la Italan Hotelon Moneran por fabrikigi siajn 
proprajn monerojn. La Vatikana Urbo povos 
fabriki ian ajn kvanton de oraj moneroj. 
Sed ĝi povos fabrikigi alimetalajn inonerojn 
nur por unu miliono da liroj ĉiujare, dum la 
kvin unuaj jaroj. Poste tiu kvanto estos mal- 
grandigita ĝis 20 % dum la kvin sekvontaj 
jaroj.

Tiu miliono de moneroj konsistos el 750.000 
arĝentaj moneroj, 2.34.000 nikelaj kaj 16.000 
hronzaj moneroj. Ĉiuj moneroj estos laŭ la 
pezo, dimensio kaj almiksaĵo tute similaj al 
tiuj de la Itala regno. La moneroj surhavos 
sur la antaŭa flanko la portreton de Ia 
reganta Papo kaj sur la posta flanko la 
Papajn insignojn aŭ aliajn figurojn kun la 
eliga dato kaj la regjaro.

La konvencio ankaŭ diiinas, ke dum la 
daŭro de la konklavo la kvanto de moneroj 
kun speciala stampajo pri la vakanta trono 
povos atingi unu milionon kaj duono da liroj.

Fine la Vatikano estas libera stampadigi 
nelimigitan kvanton de moneroj surhavantaj 
la memorigan daton de la 1929-3 jaro por 
la interno de la ŝtato kaj por vendi al 
kolektantoj.

La elektra centrejo

De post la komenco de 1930, oni aktive 
laboradis por la konstruado de nova elektra 
centrejo en la Vatikana Urbo. Tiu ĉi estas 
situata ĉe la komenco de la via della Zecca 
kaj ĝi estas destinata por kavigi al la Vati- 
kana ŝtato sendependajn elektrajn servojn. 
Gi havas areon de 416 kvadrataj metroj.

La instalaĵo estas sufiĉe forta por havigi

L E T E R O  E L  Ĉ EĤ O SLO VAK U JO

Popolkalkulado kaj katolikoj

Ĉiu ŝtato post forpaso de ia nombro de 
jaroj aranĝas kalkuladon de siaj civitanoj. 
Afero tute simpla kaj ripetiĝanta. Tia popol- 
kalkulado okazinta cn Ĉeĥoslovakujo, la 2 
decembro ig3o, fariĝis por ĉiuj malamikoj 
de Kristo kaj lies Eklezio bonega okazo por 
ilin ataki. Ciuj kontraŭuloj, komencante de 
la plej ekstreme socialistaj sendiuloj, liber- 
pensuloj, protestantoj ĝis la anoj de la hereza 
sekto ĉehoslovaka, ĉiuj ope klopodis por kiel 
eble malgrandigi la nombron de katolikoj en 
nia ŝtato. En ĉiuj serioj de publikaj kunvenoj 
oni atakis la katolikan Eklezion. Ĉiuj kalumni- 
oj, mensogoj kaj antaŭjuĝoj taŭgis por mal- 
honorigi ĝin kaj tiamaniere atingi la mal- 
noblan celon. El malfeliĉa periodo de ĉelia 
historio oni eltiris la nomojn de per Eklezio 
kondamnita herezulo Jan Hus, kaj de aliaj 
ne-katolikoj, uzante ilin por batali kontraŭ 
Katolikismo.

Kompreneble la katolikoj ankaŭ ne mal- 
laboris, kaj notindaj estas la deklaraj leteroj 
de Msro Kordaĉ, ĉefepiskopo de Praha, kaj 
de Msro KaSpar, episkopo de Hradec Kralove, 
en kiuj la ambaŭ ekleziaj eminentuloj lirme 
kaj inde klarigas la dian originon de la 
katolika Eklezio, la al ĝi de Kristo donitan 
rajton instrui, eduki kaj gvidi la individuojn 
kaj naciojn al la savo. Ankaŭ la ĉiuspeca 
katolika gazetaro helpis defendi la Eklezion.

Pri la fina rezultato de la statistiko ni pli 
poste informigos la internacian legantaron.

Senlaboreco kaj katolikoj

Malfeliĉo de senlaboreco trafas nun preskaŭ 
ĉiujn landojn; ĝi bedaŭrinde atingis ankuŭ 
nian ŝtaton. Laŭ statistiko de ministrejo por 
socia zorgo, senlaboruloj estas nun 300.000 
en Ĉeĥoslovakujo.

Malĝoja perspektivo nun vintre ! Kaj la 
devo de ĉiu homo estas helpi, rapide lielpi. 
Kaj jen montriĝis la de socialistoj proklamata 
« malamikeco de ia katolika Ekiezio kontraŭ 
la laboristaro ». Kiel la unua signalo por la 
belpo, estis la proklamo de estinta profesoro 
de sociologio en la universitato de Praha 
kaj nuna ĉifepiskopo de Praha, Msro Kordaĉ, 
en kiu li p.-itraktas la laboristan demandon 
de la krifjana viŭpunKto, montrante la roion 
de kapitalo en la nuna modcrna tempo : ĝi 
ja devas servi por la komforto de la homaro, 
ne por ĝia detruo. La proklamon akompanis 
lia malavara donaco de 5o.ooo ĉk. kronoj, 
por lielpi senlaborulojn en Praha. Lia faro 
vekis grandan intereson en ĉiuspeca gazetaro. 
Kaj lian ekzemplon sekvis la donacoj de 
aliaj bonfarantoj, ekzemple de Lia Abata 
Moŝto Zavoral, S-ro Ŝvarcenberg kaj aliaj.

Francisko Kudrna.

La kapelanoj en la itala armeo

Artikolo de la Konkordato subskribita inter 
la Sankta-Seĝo kaj la itala Ŝtato antaŭparolis 
pri la organizo de kapelanoj en la itala ar- 
meo. Kelkaj Vatikanaj publikaĵoj havigas iajn 
detalojn pri tiu aranĝo : ĝi konsistas cl unu 
episkopo, helpata de vikario, tri inspektoroj : 
unu por la armeo, unu por la ŝiparo kaj avi- 
ado, kaj tria por faŝista milico. Oni kalkulas 
27 kapelanestroj por la armeo, 5 por la ŝip- 
aro kaj 3 por la aviado.

Konflikto en Jerusalemo 
inter anglaj kaj katolikaj aŭtoritatoj

Oni sendis de Jerusalemo al la itala ga- 
zeto la Corriere deila Sera informon, laŭ 
kiu la angla guberniestro de Jerusalemo, 
akompanita de kelkaj policanoj kaj de labor- 
istoj, estis sin prezentinta ĉe la Groto de la 
Kristnaskiĝo en Betlehemo por ordoni la 
koniencon de la riparlaborojn. Malgraŭ la 
protestoj de la Pastro Franciskana, gardisto 
de la sankta loko, kontraŭ la rompo de la 
statu t/uo de la sanktaj lokoj la riparlaboroj 
tuj ekkomencis.

motoran forton kaj lumigon al la tuta Vati- 
kana Urbo, entenate la bazilikon Sankta- 
Petro, ankaŭ la forton necesan por la radio- 
posteno kaj la telegraf-servo.

Jam plurfoje Lia Papa Moŝto Pio XI-a 
vizitis la elektran centrejon. Li vizitis ĝin 
denove la 8 decembro lasta. Sur la sojlo lin 
akceptis lia nevo, Inĝeniero Franko Ratti, 
vic-ekonomo de la apostolaj palacoj, kaj la 
estroj de la uzino. La Papo atente ekzamenis 
la novajn instalajojn kaj kvar motoroj ek- 
funciis antaŭ li.

P etrano.
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Kontraŭ la “ Internacio de 1’ Diablo ”

La « Internacio de aktivaj sendiuloj », kies 
centrejo troviĝas en Moskvo, estas antaŭ ne- 
longe reorganizita kun la intenco, komenci 
grandstilan atakon al la Kristanismo en la 
tuta mondo. Iu germana komunisto ateisto, 
nome Hans Meins, estas elektita ĉefsekretario, 
kaj nun trairas la gazetaron la famo, ke oni 
volas transigi la centrejon de Moskvo al 
Berlin. En la prusa parlamento D-ro Hess 
nome de la (katolika) Centro-Partio jam 
solene protestis kontraŭ tia intenco kaj pos- 
tulis, ke la registaro ne toleru ĝian realiĝon. 
Ĉar tiu internacio volas batali kontraŭ religio 
kaj Eklezio « per ĉiaj iloj », kaj ĝiajn metod- 
ojn oni ja sufiĉe konas el la rusaj persekutoj. 
Prave la katolika gazetaro en Germanujo 
protestis kontraŭ akcepto de tia gasto, kia 
estas la « Internacio de 1’ Diablo ».

Katolikoj kaj Hitler-movado

La tiel nomata « naciista socialismo » de 
Adolf Hitler, naciista kaj faŝista revolucia 
movado, kiu bedaŭrinde en la lasta tempo 
fariĝis laŭ forteco la dua el la germanaj 
politikaj partioj, sukcesis gajni en kelkaj 
regionoj ankaŭ katobkajn anojn. La epis- 
kopo de Mainz dekretis, ke neniu katoliko 
povas esti membro de tiu verdire kontraŭ- 
katolika movado kaj ke tiuj katolikoj, kiuj 
ne tuj eksiĝas, ne plu povas ricevi la sakra- 
mcntojn de la Eklezio. La Hitler-anoj nun 
furiozas, sed ĉiu; klare pensantaj katolikoj 
dankas la episkopon, kaj la Vatikana jurnalo 
Osservatore Romano montras per siaj sim- 
patiaj artikoloj, ke en Romo oni havas la 
saman opinion.

Ekonomia Krizo

Granda nun estas la ekonomia mizero en 
Germanujo. Milionoj da senlaboruloj, bank- 
rotoj de multaj komercistoj, malplialtigo de 
salajroj ! Do multege da bezono por la kris- 
tana karito! Kaj vere ĝi nun, en kelkaj 
regionoj eĉ modele, montriĝas. Pastroj for- 
donas parton de sia salajro, fondiĝos belp- 
kasoj, bone hejtitaj ĉambroj estas disponig- 
ataj por dumtage restado de senlaboruloj, 
kaj por la senlabora junularo en kelkaj lokoj 
la katolikaj junufaraj ligoj ko>- incis, kun 
ĝojiga subteno de la ŝtataj kaj urbaj aŭtorit- 
atoj, instruajn kursojn.

Katolika Junularo de Germanujo

Sendube neniu lando ekzistas en la mondo, 
kie la junularaj ligoj estas tiel multaj kaj 
variaj kiel en Germanujo. Tamen depost du 
jaroj ekzistas centra organizaĵo de preskaŭ 
la tuta katolika junularo. ĉ i  nomiĝas Kato- 
lika Junularo de Germanujo kaj konsistas el 
pli ol 3o ligoj kaj asocioj kun entute 1 1/2 
milionoj da junuloj kaj junulinoj. Nun ĝi 
preparas sian duan jaran kongreson, kiu 
okazos 23-25 januaro 1̂ 31 en la belega jun- 
ulara hejrno Altenberg ĉe K6I11. En la mal- 
longa tempo de sia ekzisto la Katolika 
Junularo de Germanujo jam povis realigi 
multe da praktika laboro. En multaj urboj 
ekzistas karteloj de ĉiuj katolikaj junularaj 
ligoj. Ĉiukvaronjare okazas en Dŭsseldorf en 
la centrejo de la Junulina Asocio kunsido 
de la Gvidantaro, kiu en la lasta tempo ekz. 
akceptis decidojn pri terposedreformo (pos- 
tulo de la tuta junularo!), pri helpo al junaj 
geinstruistoj senlaboraj, pri agado inter la 
infanoj ktp. La Katolika Junularo de Ger- 
manujo havas bonege rcdaktitan oficialan 
organon Stimmen der Jut/end, kies ĉefredak- 
toroj estas D-ro Karl Holzamer kaj Georg 
Wagner kaj kies 10-membra redakta komitato 
enhavas gvidantojn de la diversaj tipoj kaj 
metodoj de la katolika junulara agado. 
Depost la fondo de la gazetp apartenas al la 
redakta komitato kiel fakulo pri internaciaj 
aferoj VVilhem Solzbacher, kaj en' ĝi aperis 
multege da artikoloj kaj noktoj pri alilanda 
junularo.

Laborsemajno
de pastraj junulargvidantoj en Berlin

Nu — , ĉu do tio estas io eksterordinara ? 
Kiel raporti pri io, kio okazas ofte kaj ĉie ? 
Tamen la konfereaco, pri kiu mi raportas, 
estas eksterordinare interesa, kaj mi opinias, 
ke «n kelkaj landoj oni legos pri ĝi kun
grandega miro........ D o: en Berlin en la
la salonego de la estinta prusa Senatejo 
(Herrenhaus) kunvenis pastraj gvidantoj de 
la Katolika Junvira Asocio el la tuta Ger- 
manujo, por pli profunde studi la problemojn 
de la nuntempa junulara pedagogio. Kaj la 
Katolika Junvira Asocio invitis, por paroladi 
antaŭ la pastroj, la socialistan gvidanton (eĉ
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ĉefsekretarion de la Socialista Junulara Inter- 
nacio) Ollenhauer, la protestantan pedagogi- 
iston Pastron Engelke kaj la naciistan jun- 
ulargvidanton D-ron Dahnhardt. Ili paroladis 
en bone pripensitaj modetigitaj vortoj, sen- 
dube, tamen tute klare kiel socialisto, kiel 
protestanto kaj kiel naciisto. Kaj estiĝis tre 
interesa diskutado, en kiu montriĝis, kiom 
da malveraj antaŭjuĝoj ankoraŭ ekzistas, kiuj 
malhelpas la honestan, fortan bataladon pri 
la vere esencaj afetoj, kaj kiom muite ni 
katobkoj ankoraŭ povas lerni de la « aliaj ». 
La finparoladon faris la episkopo de Berlin, 
Msro D-ro Schreiber, la granda amiko de la 
junularo. La interesaj paroladoj de tiu ekster- 
ordinare grava konferenco estas publikigitaj 
cn speciala numero de la pedagogia gazeto 
Jugendfithrung (junulara gvidado).

Kastelo klel lernejo

La kastelon Drachenburg, ĉe la Drachenfels- 
monto, en unu el la plej belaj regionoj de 
Germanujo (proksime al la Rejnlandaj urboj 
Honnef kaj Konigsvvinter) aĉetis la Fratoj 
de la Kristanaj Lernejoj, por tie fondi 
modelan lernejon. En la lasta jarcento la 
lernejoj en Germanujo ĉefe prizorgis kultur- 
adon de la intelekto, en kio certe neniu alia 
Iando ilin atingis, sed tre malzorgis la veran 
karakterformadon. Tamen post la milito en 
kelkaj lokoj katolikaj edukistoj fondis model- 
ajn lernejojn, kiuj volas formi, evoluigi la 
junajn homojn ne precipe per kulturado de 
la intelektaj kvalitoj, sed el la centro de 
kristana vivado. Tia lernejo nun fariĝos an- 
kaŭ la mondkonata kastelo Drachenburg, 
kiu ĝis nun nur servis al amuzado de riĉaj 
nenionfarantoj. . .

“ Donacoj” al Japanujo

Aperis en la faka gazeto de la germanaj 
librocldonistoj interesa statistiko pri la 101 
iibroj, kiuj en la lasta jaro estas tradukitaj 
el la germana en la japanan lingvon. El tiuj 
101 verkoj nur unu estis kristana : la « Imit- 
ado de Kristo» de Thomas a Kempis (tra- 
dukita laŭ la germana traduko). Tamen 23 
verkoj estis marksistaj kaj materialistaj, inter 
ili la libroj de Karl Marx kaj Friedrich 
Engels en duvoluma kolekto de ilia tuta 
verkaro, inultaj libroj de Kautsky, Karl 
Liebknecht, Wilhem Liebknecht, Rosa Luxem- 
hurg, Bebel, Bebei, Bernstein. Inter la filo- 
zofiaj libroj troviĝis « la origino de la kristan- 
ismo » de Kautsky (ateista) kaj plena verkaro 
de Nietzsche. E1 la beletristiko estas juĝitaj 
indaj je japana traduko la libro « Anatol » 
de Schnitzler (Iaŭ morala vidpunkto nepre 
rifuzinda) kaj la « Herezulo de Soana» de 
Gerhart Hauptmann (apenaŭ pli bona). Laŭ 
la opinio de fakuloj la statistiko pri japanaj 
tradukoj el franca kaj angla lingvoj ne estus 
multe pli bona. Kaj per tiaj libroj la japanoj 
konatiĝas kun la « kristana » Eŭropo !

W lLH ELM  SOLZBACHER.

Nova Preĝejo Sankta-Patrlko

Nova kaj bela preĝejo estas malfermita en 
malproksima Ugando per la laboroj dum 
multaj jaroj de Irlanda pastro kaj kun la 
helpo de malavaraj katolikoj tie kaj de Ir- 
landanoj tra la mondo. La nova preĝejo estas 
dediĉita al sankta Patriko de la Misio de la 
Mill Hill pastroj.

Lia Moŝto, D-ro Campling, apostola vika- 
rio de la Supra Nilo faris la dediĉon kaj 
celebris la unuan meson en la nova konstru- 
aĵo. La ĉeestantaro nombris 7.000. Pastro 
J. Brennan, parobestro, dankis la amikojn, 
kiuj helpis lin por la plenumo de la laborajo.

H. Mc Niel Macauley.

■  Laŭ sciigo el la Vatikano, ĥinaj banditoj 
mortigis Patron Johanon Soggiu, Francis- 
kanon kaj apostolan prefekton de Hin-Gan- 
Fu. La martirigita misiisto naskiĝis en l883, 
eniris la ordenon de Sankta-Francisko dum 
1908, kaj farinte kurson pri praktika medi- 
cino li ekveturis dum 1925 al Hinujo.

■  En la katolika universitato de Washington 
estas lasttempe aranĝita pastra seminario por 
negroj.

■  Laŭ informo el la Vatikano, la 22 decem- 
bro 193o, Kanoniko Henriko Dutoit, ĝenerala 
vikario de la eparĥio de Lille, estas elektita 
episkopo de Arras, por anstataŭi la karme- 
moran Msron Julien, tutinonde konata pro 
lia pac-amo. Msro Suhard, episkopo de Ba- 
yeux kaj Lisieux, estas promociita al la ĉef- 
episkopa seĝo de Reims, kaj Msro Hurault, 
episkopo de Viviers.estas translokita al Nancy.
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L E T E R O  E L  AN G LU JO

La 7 0 -a  datreveno 
de la fondiĝo de « The Universe »

La katolika gazeto angla The Universe 
festis en Londono, la 8 decembro lasta, la 
70-an datievenon de sia fondiĝo. The Uni- 
verse estas unu el la pli gravaj ĉiusemajaj 
ĵurnaloj katolikaj eldonataj en Anglujo nun- 
tempe. La Master and Worshipful Company 
of Stationers bonvole pruntedonis sian belan 
halon por okazigi la feston. La halo, lokata 
apud la katedralo Sankta-Paŭlo, estis kons- 
truita baldaŭ post la morto de Chancer; ĝi 
e>tas la naskloko de la libra kaj ĵurnala el- 
donado. Nun ĝi ankoraŭ staras meze de la 
eldonista kaj ĵurnalista kvartalo de Londono.

La scenejo de la festo ja prezentis belan 
bildon dum la vesper-festeno : skarlatkoloraj 
diantoj, la ruĝa kardinala sutano, kaj menuoj 
de sama nuaco ornamis la tablon, sur kiu 
elmontriĝis la netakseblaj malnovaj arĝent- 
eroj de la Stationers Company. La standard- 
oj de la Kompanio pendis laŭlonge la muroj ; 
la fama kolorvitraĵo estis lumigita ekstere. 
La festeno okazis sub la prezido de Kardi- 
nalo Bourne. La ĉefepiskopo de Liverpool, 
multaj episkopoj, ambasadoroj de Francujo, 
Hispanujo, Italujo, Brazilo kaj Pollando, 
membroj de la registaro : Sir Austein Cham- 
berlain, Lord Eustace Percy, kaj Parlament- 
anoj, multaj anglaj eminentuloj kaj ĵurnal- 
istoj ĉeestis.

Kardinalo Bourne legis gratulan telegramon 
de Lia Papa Moŝto kaj transdonis lian ben- 
on al la jubilanta gazeto. Lia Kardinala 
MoSto ankaŭ parolis pri siaj memoroj pri la 
gazeto ek de siaj knabtagoj.

Radio-posteno dissendis la paroladojn kaj 
muzikon tra la tuta lando.

Plua specialaĵo estis ekbruligo de 70 kan- 
deloj sur giganto kuko, destinata al la in- 
fanoj en la hospitalo Sankta-Bartolomeo.

La glora vesper-festeno markas novan 
epokon en la katolikaj ĵurnalistaj aferoj en 
Anglujo.

A1 la .multaj gratuloj ricevitaj de The Uni- 
verse en tiu okazo ni aldonas ankaŭ tiujn de 
Katolika Vivo, pro la trafitaj sukcesoj en la 
defendo kaj propagando de la katolikaj ide- 
aloj.

Beno de rimankinda preĝejeto  
en Norda Londono

Komence de decembro, Msro Goodier, ti- 
tola episkopo de llierapolis, benis novan 
kapelon de monahinejo en Harlesden-London.

La kapelo estis konstruita laŭ modelo de 
fama preĝejo en Remiremont, historiĉa urbo 
en Orienta Erancujo. Interesa karakterizo de 
la nova konstruaĵo estas alta arkaĵaro de la 
plafono, farita tute el fortigata betono, ver- 
Sajne la unua de sia speco en la mondo. La 
arhitekturisto, S-ro Wallace J. Gregory, spe- 
ciale vojaĝis al Francujo por ekzameni kaj 
studi la inodernajn fortigatajn betonajn preĝ- 
ejojn lasttempe konstruitajn en tiu lando.

I.a nova kapelo estas parto de la pligrand- 
igo de Ia monahinejo, kiu sendube havos 
bibliotekejon, komunan ĉambron, malsanul- 
ejon kaj dormoĉambrojn.

Famkonata Anglikano konvertiĝis
La famkonata Anglikana Pastro — Pastro 

Cyril — S-ro Cyril John Wall Henslovv estis 
lasttempe ricevita en la katolika Eklezio de 
D-ro J. Arendyen en la kripto de la West- 
minster-katcdralo.

Dum multaj generacioj la nomon Henslovv 
la persekutataj katolikoj en Anglujo multe 
estimis. Nur fine de la tempo de reĝo Wil- 
lam IH-a, la longa heroeco de la familio 
submetiĝis al la nova religio, sed en « Pastro 
Cyrill » la nomo de Henslovv denove revenas 
en honoron inter ni, katolikoj.

La konvertito estis, post siaj studentaj tag- 
oj ĉe St.-John’s Cambridge, membro de la 
Anglican Societv of Divine Compassion dum 
kvin jaroj.

Li nun restas en la Oratorv, Birmingham, 
kaj esperas fariĝi katolika presbitero.

Leo D ukes.

Propagandu nian gazeton !
Por helpi la propagandon de nia ga- 

zeto en ĉiuj katolikaj medioj, ni kon- 
sentas sendi al unu sama adreso:

5 ekz. kontraŭ pago de fr. fk. 5.—
10 — — — — 9.—
25 — — — — 20. —
5o — — — — 35,—

100 — — — — 60.—
Sendu mendojn kune kun mono al nia 

Propagand-OIicejo : 22, Cours Albert- 
Premier, Paris-VlII. — Poŝta ĉekkonto: 
Ramboux Georges, Paris n° 281.40.

EL A Ŭ STR U JO

La Abateja Preĝejo de Seckaŭ 
Papa Baziliko

A batejo de S eckaŭ, Nord-O rienta vidaJo.

Kiu estis tiel feliĉa, ke li povis fari pli- 
grilmon al Romo, tiu certe rimarkis ke kelk- 
aj preĝejoj ekstere super la pordego portas 
la blazonon de la reganta papo. Kion tio 
signifas ? Ĝi montras ke tiu ĉi preĝejo 
havas la honoran rajton, esti papa baziliko. 
En Romo ekzistas kvar « grandaj bazilizoj » 
( IĴasilica tnajor ), nome : Sankta-Petro, 
Sankta-Paŭlo, Sankta-Mario la Plejgranda 
kaj Sankta-Johano Latcrana. Krome ankoraŭ 
ekzistas vico da « malgrandaj bazilikoj » 
(U asilica tninor), kaj ĉi tiu titolo ankaŭ al 
preĝejoj ekster Romo estas donata, kiuj 
distingiĝas per sia granda aĝo kaj per sia 
graveco por la eklezia vivo en la koncerna 
lando.

La 4 novembro alvenis en Seckaŭ (Aŭstr- 
ujc) papa dekreto, laŭ kiu la Sankta Patro, 
Pio XI-a, konforme al la petoj de la abato 
de Seckaŭ, D-ro Benedikt Reetz kaj laŭ per- 
ado kaj rekomendo de la princepiskopo de 
Seckaŭ-Graz, Msro Eerdinand Pavvlikovvski» 
donis al la abateja preĝejo de Seckaŭ titol- 
on kaj privilegiojn de papa baziliko.

La kaŭzoj, kiuj instigis la Sanktan Patron 
je tio, estas jenaj : La honorinda aĝo de la 
preĝejo, kiu estis fondita en la jaro 1142 
kaj konsekrita en 1163 de la beata epis- 
kopo Hartmann de Brizen kaj tiel estas la 
plej malnova kaj plej bela romana konstruajo 
de Aŭstrujo. Ĝia graveco por Stirio : ĝi est- 
is, kiel preĝejo de la Aŭgustena abatejo, la 
religia centro de la lando, sed precipe kiam 
ĝi fariĝis, en 1218, katedralo — kaj Seckaŭ 
estiĝis la lulilo de la eparĥio, kiu ankoraŭ

La nombro de la gereligiuloj en Belgujo

Okaze de la centjaro de Belgujo la Nou- 
velle Revue Th&o!ogique (Nova Revuo Teo- 
logia) publikigis artikolon pri la kreskado 
de la nombro de gereligiuloj en tiu lando, de 
i83o ĝis 19.J0.

Ilia cifero kreskis de 11.968 en 1846 ĝis 
14.620 en i856; ĝis 18.196 en 1866; ĝis 25.326 
en 1880; ĝis 30.098 en 1890; ĝis 37.905 en 
1900; ĝis 58.35l en 1910; fine ĝi malkreskis 
en 1920 ĝis 54.5ll.

Por kompreni tiun ĉi statistikon, oni devas 
memori unue ke post la franca-nederlanda 
periodo, Belgujo estis perdinta ĉiujn siajn 
monahejojn, poste, ke, precipe en la dua 
duono de la XIX-a jarcento, ĝi estis tre 
gastema por la religiaj Ordenoj forpuŝitaj el 
siaj propraj landoj : Hispanujo, Francujo, 
Portugalujo, ktp. La eniro de la ekzilitaj 
gereligiuloj klarigas la grandan pligrandigon 
de la ciferoj inter 1890 kaj 1910; aliparte, la 
malaltigo de la cifero en 1920, rilate al tiu de 
1910, estis kaŭzita per la reeniro Francujon 
de multnombraj gereligiuloj post la tutmonda 
milito. Tamen en la sumoj de 1890, 1900, 
1910 kaj 1920 la nombro de belgaj religiuloj 
estas pli granda ol tiu de alilandaj religiuloj, 
ĉar el la 3o.og8 estis 24-585 belgaj; el la 
37.905, 3o.9l5; el 58.35i, 38.140 kaj fine el 
54.511, 41.010.

El la 9.858 religiuloj en 1920, 2.285 estas 
anoj de hospitalaj kongregacioj. La 7.000 
aliaj sin dediĉas precipe al la animzorgado.

nun nomiĝas Seckaŭa eparhio, kvankam la 
episkopo residas en Graz. Multaj cpiskopoj 
de Seckaŭ estas entombigitaj en la abateja 
preĝejo, inter ili la grandega reforinanto 
Martin Prenner. La preĝejo krome posedas 
malnovegan honorindan kaj gracoplenan bild- 
on de la Dipatrino kiu estas tre kultata sub 
la ĉarma titolo « Nia kara dommastrino de 
Seckaŭ» kaj kiu antaŭ la sekularizo de la 
abatejo en la jaro 1783 estis la celo de tre 
multaj pilgrimprocesioj. La preĝejo ankaŭ 
posedas preskaŬ 2000 valoregajn relikvaĵojn. 
inter ili tre grandan spliton el la vera kruco 
de Kristo. Tre fama estas ankaŭ la valorega 
kaj pompa inaŭzoleo, la tombejo de la iama 
stiria reganto habsburgano, ĉefduko Karolo 
ll-a. Eine estas la preĝejo, depost kiain ĝi 
estis transprenata, en i883, de la Benedikt- 
anoj de Beuron, loko de brila aj solena 
laŭdado de Dio kaj tiel centro de la liturgia 
renovado en Aŭstrujo.

Krom la abateja preĝejo de Seckaŭ nur 
ankoraŭ unu preĝejo de Stirio posedas la 
privilegion esti papa baziliko, nome la mal- 
nova honorinda aŭstra nacia pilgrimejo Ma- 
riazell.

Helpu la papa honorigo, ke la baziliko de 
Seckaŭ ĉiam pli kaj pli fariĝu spirita centro 
de la religia vivo, ke la malnova stiria pil- 
grimado al ■< Nia kara dominastrino de Se- 
ckaŭ » ree eklloru, ke multaj kreduloj je la 
impona Diservo edifiĝu kaj ke multuj idealaj 
junuloj aliĝu al la monaheja familio.

Kari. DCrschmid.

Ĉ IE A J  E Ĥ O J

■  Laŭ sciigo el Szittagong (Hindujo), la la- 
boranta tie anglikana misiisto B. Betteridge 
kaj lies edzino, ekdubintaj pri ia vereco de 
ilia konfesio, estas akceptitaj per la tiea epis- 
kopo, Msro Le Pailleur, en la katolika Ekle- 
zio. Pro sia profunda scio, la konvertiĝinta 
misiisto estas instruanta en la katolika uni- 
versitato de Peking. Li kaj lia edzino, kiu 
posedas doktoran diplomon el medicino, est- 
as cdukitaj en la anglaj universitatoj.

■  Msro Maurillo Eossati, episkopo de Sas- 
sari, jus estis elektita por esti ĉefepiskopo 
de Turino ( Italujo). Msro Eossati naskiĝis en 
Arona, en la eparĥio de Novare, la 24 majo 
1876. Sinsekve li estis superulo de la Oblatoj 
de Sanktaj-Gaudens-kaj-Karolo en Varallo 
Sesia, episkopo de Nuoro, la 24 marto 1924, 
administranto de Ogliastra de 1925 ĝis 1927, 
episkopo de Sassari, la 2 oktobro 1929.

■  Kvar mil katolikaj viroj kunvenintaj en 
Limoges (Erancujo) fiere proklamis sian ka- 
tolikan Kredon kaj energie depostulis, ke la 
rajtoj de la familioj estu respektataj en la 
edukado de la infano, kaj ke la religiuloj 
ĝuu la samajn rajtojn ol la aliaj civitanoj.

■  Lia Papa Moŝto akceptis laŭ la kutima 
ceremoniaro, lundon la i5 decembro, la nov- 
an ambasadoron el Peruo, Grafon Paolo Min- 
bela, kiu prezentis al Pio Xl-a siajn akredit- 
leterojn.

La Katolika Federacio Giinnnstika 
en Francujo

Pere de la raporto prezentita de la ĝene- 
rala sekretario dum la nacia kongreso, oni 
povas scii la grandajn progresojn kaj interes- 
ajn agadojn de la Katolika Federacio Gim- 
nastika en Erancujo, la F. G. S. P. E.

Dum 1930, 101 gimnastikaj societoj novaj 
aliĝis al la Eederacio, kiu tiainaniere grup- 
igas 2.616 societojn kun pli ol 3oo.ooo jun- 
uloj. 1.5o3 el tiuj societoj, kun 74.787 gim- 
nastikuloj, partoprenis en 3i regionaj kon- 
kursoj ; 656, kun 28.760 gimnastikuloj, en 
festoj. Por havi kompletan bildon de la ak- 
tiveco de la Eederacio, oni devas aldoni, ke 
ĝi organizis 46 regionajn konkuradojn de 
futbalo, en kiuj partoprenis 11.793 ludantoj ; 
35 basketbalajn konkuradojn kun 7.300 lud- 
antoj ; 28 konkuradojn dc kroskuro kun 
1.669 kurantoj ; 47 atletajn konkuradojn kun 
7.832 partoprenantoj, ktp. Sekve la Eederacio 
kunvenigis pli ol 140.000 gimnastikulojn en 
unu jaro. Tio estas admirinda rezultato, pri 
kiu ĝi povas lieri.

Diru ankaŭ ke la Katolika Eederacio Gim- 
nastika (E. G. S. P. F.) eldonas ĉiusemajnan 
gazeton sportan : Les Jeunes (La Junuloj), 
kiu estas frata ligilo inter ĉiuj inenibroj de 
tiu bela federacio.

Katolika Instituto de Parizo

Laŭ sciigoj lasttempe donitaj de la Rek- 
toro mem, Msro Baudrillart, la Katolika Ins- 
tituto de Parizo estis, en 1930, frekventata 
de 2.126 gestudentoj, kiuj tiele 'distribuiĝas :

Msro Baudrili.art 
Rektoro  ile la  K u to lika In a titu to  <le P a riio

Teologia Eakultato, kun ĝiaj du fakoj pri la 
orientaj lingvoj kaj por la sociaj studoj : 144; 
Eakultato de kanonika juro : 48; Eilozolia 
Eakultato : 12.5; Eakultato de juro : 355 ; Be- 
letristika Eakultato : 593; prepara fako al la 
Lernejo Arliiva: 8; l.ernejo scienca: 173; 
Supera Lernejo por ekonomiaj kaj komerc- 
aj sciencoj : 140; Supera Kurso por junulin- 
oj : 540. •

Tiuj gestudentoj interpartiĝis 688 gradojn, 
atestojn kaj diplomojn jene : i3 doktorecojn 
diversajn; 3t akcepteblecojn por tezo; 81 
licenciatecojn (teologajn, jurajn, filozofiajn); 
3o6 licenciat-atestojn pri beletristiko kaj 
sciencoj; 88 unuajn nbiturientecojn, el kiuj 
73 pri civiln juro, 91 duajn, el kiuj 5o pri 
civila juro; 8 atestojn pri kapableco; 70 di- 
plomojn pri superaj studoj, el kiuj 6 elde- 
venas de la Sorbono kaj 64 de la Katolika 
Instituto.

Tiuj ciferoj elokvente montras la grundan 
aktivecon de tiu scienca ceutrejo katolika, 
kiu estas jus dotita de novaj konstruajoj, 
inaŭguritaj de Lia Kardinala Moŝto Verdier, 
ĉefepiskopo de Pnrizo, ĉirkaŭata de tnnltaj 
aliaj francaj episkopoj kaj eminentuloj.

■  Laŭ informo de Kaying-Ĝu (Hinujo), la 
naciaj trupoj liberigis du misiistojn german- 
ajn, kiujn banditoj estis kaptintaj en 1929.

■  Telegramo el Shangai al Gazetar-Agentejo 
« Fides » en Romo sciigas, ke Pastroj Patrik 
Laffan kaj Jakobo Linehan, irdandaj misi- 
istoj de la Societo Sankta-Kolombano, estis 
lasttempe liberigitaj. Ili estis kaptitaj, la 25 
aprilo 1930, de rabistoj, en Sientaachen, pro- 
vinco de Hipeh. La ambaŭ presbiteroj dejoris

I en la apostola vikariejo de Hanvang.
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EL MALANTAŬ LA RUĜA LIMO

Blasfema karikaturo de i.a « BezboJnik »

Gi montras Kriston, sidantan sur la genuoj de kapitalisto, 
kiu mem sidas sur petrol-fonto. Gi intencas signifi ke religio 
protektas kapitalismon, eternan malamikon de la laboristoj.

Edukaj metodoj de la BolŝevistoJ

La eldonata en Kij6w Proletarskaja P raw - 
da  (Proletara Vero) publikigas aron da de- 
klaroj flanke de infanoj, kiuj rezignas je siaj 
gepatroj. La proletaraj infanoj forlasas siajn 
gepatrojn, ĉar ili ne havas « difinitan klasan 
konsciencon » kaj estas « nialamikaj al la so- 
cialismo ». Jen du ekzemploj de tiaj infan- 
deklaroj :

lu Modzuchowski, popa filo, deklaras: « Mia 
patro estas servisto de religia kulto. Mi, lia 
filo Dymitr Modzuchowski, havanta la novan 
socialistan ideologion, sentas abomenon al la 
pereiga ideologio de inia patro. I)u jaroj 
forpasis de post kiain mi forjetis la patron. 
Nun mi ripetas mian deklaron antaŭ ĉiuj 
laboristoj kaj forjetas la patron senrevoke. »

Filo de iu rabeno, Wolf Bliamow, faris 
similan deklaron, sed pli diplomatan : « Mi 
estas filo de rabeno. Grava malsano donis al 
mi okazon rompi la rilatojn kun mia patro 
ne pli frue ol dum la pasinta jaro. Depost 
la jaro 1927 kontentigas miajn bezonojn mia 
frato-kuracisto. Dum la pasinta jaro mi for- 
lasis la gepatran domon. Mi publikigas al- 
vokon adresitan al mia patro kaj postulas 
de li, por ke li konfesu siajn erarojn publike 
antaŭ ĉiuj laboristoj. Se li ne faros tion, mi 
rompos ĉiajn miajn rilatojn kun li kaj for- 
jetos lin. »

Senhejma infanaro

Laŭ sciigo el Ryga, en Moskvo, Leningrad 
kaj aliaj sovetuniaj urboj aperis denove ar- 
egoj da senhejmaj infanoj sur la stratoj, kiuj 
rabas kaj ŝtelas duinnokte.

En Moskvo oni kaptis sur la stacidomoj 
mem proksimuine 2.000 da senhejmaj infanoj.

K A T O L IK A  V IV O
DUSEMAJNA CAZETO INTERNACIA

Anonc- Oficejo :
22, Cours Albert-Premier 

Parls-VIII
PoSta ĉekkonto :

Ramboux Georges, Paris n° 281.40

ANONC-TARIFO:
Unu tuta paĝo..............fr. fk. 5oo.—
1/2 paĝo..........................  — 3oo.—
1/4 paĝo..........................  — 200.—
1/8 paĝo..........................  — t5o.—
Anoncetoj, la linio . . .  — 3 .—

La anoncoj estas pagotaj samtempe 
kun la mendo.

Ni konsentas rabaton 10 °/o por 12 
sinsekvaj kaj samtekstaj anoncoj, kaj 
20 % por 24 anoncoj.

Analfabetismo en Sovetrusujo

Laŭ oficiala statistiko de la soveta organo 
Trud (Peno), en Sovetunio troviĝas 18 1/2 
milionoj da analfabetoj kaj proksimume 21 mi- 
lionnj da .'/lio.nanalfahetoj. Plej mizera estas 
la stato en vilaĝoj, kie inter knaboj estas 
41 % kaj inter knabinoj 53 % da analfabet- 
oj. Tiujn ĉi ciferojn, skribas la soveta organo, 
oni devus ankoraŭ pligrandigi. Nur 18 % da

Bonmoraj
kaj

religiaj

F
I
L
M

0
J

kun titoloj 
en ĉiuj lingvoj 

ankaŭ en Esperanto

Petu klarigojn 
ĉe la Administracio 

de Katolika Vivo.

geknaboj finas la lernejinstruon; 3o % ne 
plu iras en lernejon post unu jaro, 60 °/o post 
du jaroj.

La kontraŭreligia movado 
laŭ soveta statistiko

Dum la last-jara kongreso de la komunista 
partio en Rusujo oni parolis pri la stato de 
la kontraŭreligia movado. Jemeljan Joros- 
lawskij, ano de la partio, en raporto titolita 
« Ebenigi la kontraŭreligian fronton » diris 
i. a. : « La progresoj de la tekniko liberigis 
milionojn da terkulturejoj de ĉia dependeco 
de la vetero, kiu estis ĝisnune la fonto de 
religiaj agordiĝoj inter la vilaĝanaro ». Mal- 
aperadon de tiuj agordiĝoj montras la ra- 
portisto per jenaj c ifco j: « La unuiĝo de 
batalantaj sendiuloj knlkulis ekz.emple, la 
1 januaro 1926, 87.000 anojn; 1 januaro 1927, 
l38.ooo; 1 februaro 1929, 465.OOO; fine de 
1929, 700,000; dum januaro ig3o, 2.000 000; 
dum marto 1930, 3.000.000; kaj dum la nuna 
tenipo ĝi kalkulas 3.5oo.ooo anojn. De la 
revuo « Sendiulo » oni presis kaj dissendis: 
dutn 1927, 62.000 ekzemplerojn; dum 1929, 
144000 kaj nuntempe 400.000 ekzemplerojn. 
Oni eldonis kaj disvastigis da kontraŭreligiaj 
broSuroj kaj fluglolioj : dum 1927, 700.000; 
dum januaro ĝis marto 1930, i3.ooo.ooo. Oni 
fondis i. a. kelkajn kontraŭreligiajn muzeojn, 
kaj la centra muzeo kontraŭreligia en Moskvo 
estas multe vizitata. »

Laŭ IVolnomvSliciel Polski (Pola Liber- 
pensulo), katalogo de ukrajnlingvaj eldonaĵoj 
de la sendiula unuiĝo enhavas pli ol 3oo libr- 
oj kaj broŝuroj. La katalogo de ruslingvaj 
eldonaĵoj kontraŭreligiaj estas multe pli am- 
pleksa.

Profanado
Malfermado de ĉerkoj kun relikvoj

La tutukrajna unuiĝo de sendiuloj sendis 
al la sovetaj aŭtoritatoj skribon, en kiu ĝi 
postulas malfermi la ĉerkojn kun sanktaj 
relikvoj, kiuj troviĝas en Lawra Kiew’a.

Celo de tiu postulo, skribas la gazetaĉo 
Bezboĵnik  (Sendiulo), estas konvinkigi la 
loĝantaron de Kiew, kiu ĝisnune honoras la 
sanktajn restaĵojn, ke ili posedas neniajn 
miraklajn ecojn. La malfermo de la ĉerkoj 
estus okazonta dum Kristnasko en granda 
ortodoksa preĝejo de Lawra Piecarska, en 
kiu oni aranĝis muzeon konuafnbVigiŭn.

A ntoni T roszvnski.

Nerefutebljij estas la benportaj bonfaroj devenantaj dum pli ol 1400 jaroj de la Bene- 
diktanaj monahoj. Preĝante kaj laborante ili ĉiam klopodis mildigi la zorgojn kaj mizerojn 
de la homoj. Tiun noblan devizon : Ora et labora ankaŭ akceptis la Benediktanaj Misiistoj 
en Schweiklberg, apud Vilshofen a. Donau (Germanujo).

Instigataj de la samaj motivoj, estis clpensita en tiu abatejo de la Benediktanaj monahoj 
la vera
Schweiklberger Geist »ŭ Balsamo de San Luis

Gi estas efika hejma kuracilo farita laŭ propra monaheja recepto, bonega distilajo, kiun 
kuracistoj kaj seriozuloj ĉiam denove rekomendas kaj laŭdas. Multaj atestoj de en- kaj 
eksterlando tion pruvas. — La formulo estas :

70,0 pulvorigitaj larikfolioj,
60,0 pulvorigitaj oranĝoŝefoj,
3o,o medicina radiko el Koreo (nia misiejo),

La benfara efiko de la Schvveiklberger Geist aŭ Balsamo de San Luis kie/ unua helfto 
okazc de subitaj ma/saniĝoj estas elprovita fakto. Tial oni prudente agas, havante ĉiam la 
Schw eiklberger Geist aŭ Bŭlsanto de San Luis je sia dispono kiel ĉiutagan panon.

Okaze de longdaŭraj nudfortiĝoj, malbonaj digestoj kaj ĉius/tecaj matvarmumoj oni 
aplikas interne kaj eksterne kun dezirita sukceso la Schw eiklberger Geist aŭ Balsamo 
de San Luis, laŭ la uzomaniero aldonita al ĉiu botelo.

La inodera prezo por tri (3) boteloj — unu dolaro aŭ samvaloro en alia nacia mon- 
valuto — estas malmultekosta, se oni atentas la gravan utilon de tiu distilaĵo por ĉiuj. La 
Schw eiklberger Geist aŭ Bŭlsamo de San Luis estas nun eksportata en ĉiujn landojn, eĉ 
transinarajn, kiel efektive bona hejma kuracilo kaj akiris jam mondfamon. La sola fabrik- 
anto estas la monabejo de Schweiklberg, apud Vilshofen a. Donau, Malsupra Bavarujo, 
Germanujo.

U ZO -M A N IE R O
Okazc de ĉiuspecaj m alfortiĝoj: prenu 10-20 gutojn sur sukero kaj krome frotu la 

frunton kaj tempiojn per kelkaj gutoj.
Okaze de dolorigaj malsanoj kaŭzita j de m alvarm um o: frotu la dolorajn partojn 

ripete per la Geist kaj varmtenu ilin.
Okaze de ĉia j stomakaj m alagrablajoj: prenu proksimume l5 gutojn sur sukero aŭ 

en kuleron de vermuto aŭ nesukerita mentoteo.
Okaze de gri/to : aldonu 2-3 kulerojn de la Geist al duonlitro de infuzaĵo el tilifloroj 

kaj trinku kiel eble plej varme.
Por rnasaĝo: uzu regule la Schw eiklberger Geist, vi plibonigos vian bonfarton kaj 

evitos malvarmumon. _ _ _ _ _ _ _ _
Ni akceptas ĉiun borseblan monbileton laŭ taga kurzo. Plej simple estas sendo de mono 

per mendiloj kaj misiaj almozoj per poŝtmandato internacia kaj per niaj poŝtĉekoj. Reko- 
mendu nin al via konatularo! Ni dankos vin.

Foŝtĉekadresoj : Maria-Hilf Missionsverein Schweiklberg Konto Mŭnchen 1109
aŭ Poŝta Ŝparkaso Wien 10^796 aŭ Poŝtĉekkonto St. Gallen IX, tl36.

Mendu tuj direkte ĉe
Benediktiner M issionskloster Schw eiklberg ("̂ redXblycren ° Uo,,ttnern, G erinan.)

iKtekkacia kongkeso ek pahizo

Kontence de decembro I93o,okazis en Parizo 
Internacia Kongreso de la Sinjorinoj de la 
Karitato de Sankta-Vincento de Paŭlo. Ĉe- 
estis delegitinoj de Anglujo, Argentino, Belg- 
ujo, Brazilo, Costa - Rica, Hispanujo, Hun- 
garujo, Italujo, Pollando, kaj Francujo.

Fine de la unua kunsido, post parolado de 
Pastro Verdier, ĝenerala direktoro de la 
Verko, estis decidita kunlaborado inter la 
Sinjorinoj de la Karitato kaj la Konferencoj 
de Sankta-Paŭlo.

El la interesaj raportoj p ezentitaj dum tiu 
kongreso ni volas elĉerpi kelkajn interesajn 
informojn, kiuj montios ke nunti mpe kiel 
antaŭe la katolikoj estas ĉiam la unuaj por 
helpi sian proksimulon en inalfacilaj cirkons- 
tancoj, kaj tio en ĉiuj landoj.

Grafino Potocka, delegitino de Pollando, 
parolis pri la sukcesplenaj intereparhiaj aso- 
cioj de Sinjorinoj de la Karitato, kies sidejoj 
troviĝas en Lwow, Poznan, \Varszawa. Kra- 
kow kaj Wilna. Kelkaj el ili estis fonditaj 
antaŭ 75 jaroj. Ili zorgas precipe pri mastr- 
uma instruado, hospitaloj, malliberejoj, orfin- 
oj, helpo per laboro kaj kompreneble pri 
ĉiuj malfeliĉuloj. E1 la raporto de Grafino 
de Lozow, kiu parolas aparte pri la asocioj 
dependantaj de la centrejo de Poznan, not- 
inde estas, ke en tiu regiono ekzistas l56 
grupoj kalkulantaj 12.5oo Sinjorinojn de la 
Karitato, el kiuj 2.700 vizitantinoj prizorgas 
20.000 malriĉulojn.

Dukino Caffarelli havigis sciigojn pri la 
kresko de la verko en Italujo; ĝi estis fond- 
ita ĉi tie en 1833. Nuntempe ĝi kalkulas 5oo 
grupojn kun pli ol 8.000 Sinjorinoj vizitantaj. 
En 1929 ĉi tiuj faris pli ol 245.000 vizitojn.

En Hungarujo, malgraŭ multaj malfacilaĵoj, 
la Sinjorinoj de la Karitato estas tamen 
grupitaj en 21 rondoj, kalkulantaj 3.000 inem- 
brojn, el kiuj 700 vizitantinoj.

Belgujo havas 120 rondojn kaj Irlando 20. 
La verko ankaŭ instaliĝas kaj prosperas en 
Hispanujo, Portugalujo, Usono, Svislando.

En Francujo la verko estas tute prospera ; 
nur en Parizo estas 64 grupoj, enkalkulantaj 
pli ol mil Sinjorinoj vizitantaj ; Marseille kal- 
kulas 440 Sinjorinojn vizitantajn.

E duard Boissolb .

Kun !a permeso de la ekleziaj aŭtoritatoj.

Respondeca Kedaktoro (Gerant) : Th. MERVILLE. 
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20,0 pulvorigita cinaino el Ceylon, 
10,0 pulvorigitaj kariofolioj,

7^0,0 alkoholo 90-grada.


